
Ordutegia: 19:00-20:30.
Hizkuntza: gaztelania. 
Sarrera librea edukiera bete arte.

SARS-CoV-2ak eragindako infekzioen hedapena 
geldiarazteko eta indarrean izango ditugun pre-
bentzio-neurri espezifikoen arabera, ordutegiak 
aldatu daitezke.

Informazio gehiago: 
945 161830 / www.montehermoso.net

ARTEA 
LITERATURA

H ITZALD IAK

montehermoso    fray zacarías martínez, 2   01001 vitoria-gasteiz    +34 945 161 830    montehermoso.net

Montehermoso Kulturunean Artea eta 
Literatura ardatz hartuta burutuko den 
hitzaldi-ziklo honen bidez, ikasteko, 
trukerako eta jakintza bultzatzeko 
guneak sortu nahi dira, gogoeta 
bultzatzeko tresna gisa.



Artea, literatura eta feminismoak Euskal Herrian
Otsailaren 25ean, 19:00etan 

Zer espero da emakumezko artistek sortutako lanetatik? 
Susana Jodra

Euskal emakumeek idatzitako literatura:  
“femeninotik” aitorpen sozialera
Amelia Benito del Valle
Euskal emakumeen protagonismoak arte-sorkuntzaren aderazpen 
artistikoetan dagoeneko utzi dio “femeninoa”, haiek sortua eta emaku-
meentzat sortua izateari. Era askotako lengoaia plastikoak eta idatziak 
sartzeak eta ikusarazteak tentsio handiak eragin ditu, eta, ondorioz, 
berregokitu egin dira, bai sormen-prozesuan, bai obrak aurkezteko eta 
jasotzeko prozesuan. Artearen munduak eta euskal literatura erakun-
deak aitortu eta saritu egin dute emakumezko euskal artisten eta 
idazleen presentzia, baina oraindik bide luzea dago egiteko. 

Susana Jodra Llorente, artista, Euskal Herriko Unibertsitateko Arte Ederretan doktorea 
eta irakaslea unibertsitate berean. Bere jarduera artistiko-ikertzailea eta 
irakaskuntzakoa arlo grafiko hedatuan kokatzen ditu, arreta berezia jarriz artisten 
sormen-prozesuei, ikuspegi ekologikotik eta gizarte eta ingurumen ikuspegitik.

Amelia Benito del Valle Eskauriaza, Euskal Herriko Unibertsitateko Informazio Zientzie-
tan doktorea eta Bilboko Hezkuntza Fakultateko irakaslea da. Izaera femeninoko 
literaturaren erreprodukzio sozialean espezializatuta dago.



Emakumezko sortzaileen ikusgarritasuna
Martxoaren 18an, 19:00etan

Artea eta Amatasuna: sortzea vs. ugaltzea
Txaro Arrazola-Oñate

Emakume bertsolarien lekua
Jon Martín

Txaro Arrazola-Oñate Tojal, artista eta Arte Ederretan doktorea Euskal Herriko Uniber-
tsitatean, eta irakasle unibertsitate berean. MFA New Yorkeko Estatuko Unibertsitatean. 
Bere ikerketen ezaugarri nagusia feministarekiko konpromiso soziala da.

Jon Martín Etxebeste, Publizitatean eta Harreman Publikoetan lizentziatua eta Haur 
Hezkuntzan graduatua da, eta Hizkuntza eta Literaturako irakaslea UPV/EHUn. Ahozko 
inprobisazioan eta herri kantagintzan oinarritzen dira haren ikerketak.

Artearen praktikan eta amatasunaren gaiari buruzko hainbat testuren 
analisi kritikoan oinarritutako ikerketa pertsonal baten bidez, “Artea eta 
Amatasuna: sortzea vs. ugaltzea” hitzaldian, egileak zalantzan jartzen 
du amaren rola emakumeentzako patu bakar gisa, eta Autorretratos 
transparentes (1992-1999) eta Weeble Wobble — Tentempié —  
(2017-2019) serieak jorratzen ditu. Horietan, aztertzen dira denborak 
(prozesuak) garrantzia duen artelanekiko analogiak , eta gorputzaren 
gaiari eta haren potentzialtasunei heltzen zaie, begirada heteropatriar-
kalaren ezarpenetatik harago.

Bertsolaritza tradizioari lotutako diziplina bat da, gizarte aldaketetara 
egokitzen jakin duena. Feminismoak garrantzi handia hartu du bertsola-
ritzan azken urteotan; diskurtsiboki, emakumezko bertsolari batzuk 
erreferente bihurtu dira. Hala ere, emanaldiak kontuan hartuz gero, gaur 
egun bertsolaritzan emakumeek duten lekua guztizkoaren laurdena 
baino ez da. Hitzaldi honek kultur zirkuituan emakume gehiago sartzea 
oztopatzen duten zenbait faktore deskribatzen ditu, nerabezarotik 
gaztarora doan etapa bereziki azpimarratuz.



Euskal Herria eta Estatu Batuen artean
Apirilaren 15ean, 19:00etan

Emakume artisten bizi-planteamenduak
Iratxe Larrea

New York eta Kirmen Uribe: literatur sistema,  
globalizazioa eta konektografia
Paulo Kortazar

Kirmen Uriberen Bilbao-New York-Bilbao (2008) lanak dinamika berriak 
aurkezten ditu espazioa literaturan irudikatzen eta idazketa prozesuaren 
lekuan dagokienez, biak euskal argitalpen-merkatuetatik harago
jotzeko nahian. Era berean, Uribek tentsioa nabari du hirien eta esta-
tu-nazioen artean, estatu-nazioaren esparrua gainditzeko eta hiri eta 
azpiegitura konektografikoen mapa bat irudikatzeko: azpiegiturok pro-
duktuen eta pertsonen hornikuntza-sareei ematen diete lehentasuna 
muga geografikoen gainetik.

Iratxe Larrea Príncipe, Arte Ederretan doktorea eta irakaslea. Artista eta El significado 
de la creación de tejidos en la obra de mujeres artistas tesiaren  egilea (2007). Artea-
ren inguruko mintegiak eta hitzaldiak eman ditu, eta mundu osoko galerietan erakutsi 
du bere lana.

Paulo Kortazar Billelabeitia, Ingeles Filologian lizentziatua eta Bilboko Hezkuntza 
Fakultateko irakaslea (UPV/EHU). Haren ikerketa ildoak euskal narratiba garaikidea -bereziki
 Kirmen Uribe autorea- eta paisaia euskal literaturan dira.

Tradizioz, emakumearen papera etxea eta familia zaintzeari lotuta agertzen 
da. Hala ere, esparru profesional eta publikoan integratuz joan den 
heinean, emakumeak gero eta presentzia handiagoa du artearen espa-
rruan, eta horri lotutako kezkak, gogoetak eta interesak agertzen ditu,  
ikuspegi original eta desberdin batetik. Emakumezko artista askoren 
aldarrikapenari eta lanari esker, gaur egun, haien lana lehen baino 
askoz gehiago baloratzen da. 



Futbola eta literatura
Maiatzaren 20an, 19:00etan

Bidaia euskal literaturan eta futbolean
Mari Mar Boillos

Literatura eta futbola Ramiro Pinillaren eleberrietan    
Jon Kortazar

Futbola eta literatura errealitate antagoniko gisa aurkeztu izan dira tra-
dizionalki. Hala ere, nazioartean ospe handia duten genero ezberdi-
netako autoreek paper esanguratsua aitortu diote futbolaren munduari 
beren lanetan. Euskal literaturan ere hala izan al da? Futbolak presen-
tzia izan du euskarazko testu literarioetan? Hitzaldi honek galdera 
horiei erantzuna ematea bilatzen du, hiru ardatzetatik begiratuta: 
ikerketatik, didaktikatik eta sorkuntzatik.

Mari Mar Boillos Pereira , Filologia Hispanikoan lizentziaduna EHUn, Hizkuntzalaritza 
Aplikatuan (Antonio de Nebrija Unibertsitatean) eta Irakasleen Prestakuntzan (Deustuko 
Unibertsitatea) Masterrak eta Hezkuntza berrikuntzan eta bizitza osoko ikaskuntzan Na-
zioarteko Doktorea (Deustuko Unibertsitatea - 2016). EHUko irakaslea eta ikertzailea.

Jon Kortazar Uriarte , Euskal Herriko Unibertsitateko Euskal Literaturako katedraduna. 
Komunikabideetako artikulugile eta kolaboratzailea da, atzerriko hainbat unibertsitate-
tan hizlari eta irakasle izateaz gain. Bere lana hainbat hizkuntzatara itzuli da.  LAIDA, 
Literatura eta Identitatea ikerketa taldea zuzentzen du, zeinaren emaitza den,
besteak beste, Egungo Euskal Literaturaren Historia zortzi liburukiko argitalpena.



Polizia-eleberria Euskal Herrian
Ekainaren 17an, 19:00etan

Euskal polizia-eleberria haren azalen bidez
Josean Morlesín eta Manu López Gaseni

José Antonio Morlesín Mellado, Marrazketa Saileko irakaslea Arte Ederren Fakulta-
tean (UPV/EHU). Bere ikerlanak Euskal Herriko liburuen azalen diseinuan oinarritzen 
dira. Ilustrazioak, komikiak eta argitalpenak egin ditu hainbat erakunderentzat.

Manu López Gaseni, Hizkuntzaren eta Literaturaren Didaktikako irakasle titularra da 
Hezkuntza eta Kirol Fakultatean (UPV/EHU). Ikertzailea izateaz gain, haur eta gazte lite-
raturako lanen egilea eta itzultzailea da.

Euskal eleberri polizialaren ezaugarrien eta horrek haren azaletan izan 
duen islaren azterketa dinamikoa eta ikus-entzunezkoa egingo da. 
Besteak beste, Jose Antonio Loidi, Gotzon Garate, Itxaro Borda, Jon 
Arretxe eta Dolores Redondoren lanak aztertuko dira. 
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